
Výzva na predloženie ponuky 

„ SLUŽBA“

Inzercia: „ Rómske občianske hliadky v obci Sačurov“

Obec Sačurov ako verejný obstarávateľ, vyhlasuje týmto výzvu podľa §5 odst. 1 Zákona č.25/2006 Z. 
z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na určenie predpokladanej 
hodnoty  zákazky  pre   podlimitnú  zákazku  na  služby  bežne  dostupné  na  trhu,  v  hodnote  pre 
podlimitné zákazky,  zabezpečené v súlade s § 9 ods. 9, 

Identifikácia verejného obstarávate ľa:

 Obec Sačurov, Ul. Osloboditeľov 385

Zastúpená : Peter Barát, starosta obce

IČO: 00332810

Kontaktná osoba: Peter Barát

Telefón: +421 57 449 72 77

E –mail: ousacurov@slovanet.sk

Opis predmetu zákazky:

Zabezpečenie inzercie v nasledujúcom rozsahu:

ČB inzercia ( pondelok -piatok) 1/8 šírky strany ( 127,5mmx84mm resp. ekvivalent +- 10mm šírka, 
výška) umiestnenie inzertná strana 

inzercia 2 x ( predpoklad november 2014 a júl 2015)

Obsah inzerátu : text + logá riadiacich orgánov



Predpokladaná cena.

PHZ bola určená na základe aritmetického priemeru dvoch doručených ponúk zo dňa 13.11.2014, 
maximálna cena je stanovená  na 1 236,76€ bez DPH, 1484,11€ s DPH za celý predmet zákazky. 
Zdroj  finančných  prostriedkov:  Predmet  zákazky  bude  financovaný  z prostriedkov  NFP  a 
spolufinancovaný z vlastných zdrojov obce.

Oprávnený dodávate ľ služby. 

Verejný obstarávateľ prijme ponuku a uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom, ktorý je oprávnený 
poskytovať  požadovanú  službu  (§  26  ZVO),  vo  svojom   mene a  na  svoju  zodpovednosť  a ktorý 
predložil najnižšiu ponuku. 

Spôsob vyhodnotenia ponúk

Najnižšia cena

Obsah ponuky.

Ponuka bude obsahovať: 

-čestné vyhlásenie uchádzača o oprávnení poskytovať službu (je možné nahradiť odkazom na verejne 
dostupnú informáciu Obchodný register a pod.),
-cenový návrh podľa prílohy č.  1 tejto výzvy.  V prípade,  že uchádzač  nie je platcom DPH na túto 
skutočnosť upozorní vo svojej ponuke

Obchodné podmienky.

Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača, aby pripravil návrh zmluvy o poskytnutí sžby. Doba 
trvania zmluvného vzťahu do 30.9.2015

Doru čenie ponuky

Ponuku  je  potrebné  doručiť  verejnému  obstarávateľovi  elektronicky  na  adresu: 
ousacurov@slovanet.sk.  Ponuku  je  možné  predložiť  aj  poštou,  doručovateľom  alebo  osobne  v 
uzavretom obale na adresu verejného obstarávateľa. Ponuku je potrebné označiť názvom zákazky 
a výrazným nápisom „PONUKA NEOTVÁRAŤ”. Do vyhodnotenia budú zaradené len tie ponuky, ktoré 
budú doručené verejnému obstarávateľovi v lehote na predkladanie ponúk. 

Lehota na predkladanie ponúk 

 19.11.2014 do 14:00 h.. Ponuky predložené po uvedenom termíne a čase budú uchádzačom vrátené. 
Výsledok vyhodnotenia bude oznámený všetkým uchádzačom, ktorí predložia ponuky

Sačurov

Peter Barát

          starosta obce



Príloha č. 1

CENOVÝ NÁVRH 

p.č. Názov pozície Počet kusov  Jednotková 
cena bez 

DPH

Jednotková 
cena x 

kusov bez 
DPH

20% DPH Cena 
celkom

1 Inzerát rozmer

 127,5mmx84mm

resp. ekvivalent 
rozmeru +- 10mm

2

Spolu


